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 تصدير مؤسسة اإلماـ زيد بن علي الثقافية
 بسم اهلل الرضبن الرحيم

 اغبمد هلل الذي ىدانا ؽبذا وما كنا لنهتدي لوال أف ىدانا اهلل
 اللهم صل على ؿبمد وعلى آؿ ؿبمد

 إبراىيم إنك ضبيد ؾبيد كما صليت على إبراىيم وعلى آؿ
 وبارؾ على ؿبمد وعلى آؿ ؿبمد

 كما باركت على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم إنك ضبيد ؾبيد
يتوجو كل مؤمن ومؤمنة، ومسلم ومسلمة ُب كل بقعة من بقاع األرض للصبلة طبس 

 مرات وجوباً، وما ال يعلمو إال اهلل عدداً من النوافل.
س اليت يصلي فيها اػبلق هلل تعاذل يعلنوف اػبضوع وُب كل مرة من ىذه اؼبرات اػبم

والعبودية لو: فيحمدونو، ويقروف لو بالعبودية، ويطلبوف منو اؽبداية، ٍب يكرروف تسبيحو 
وربميده... ٍب بعد كل ذلك، ىبتم اؼبسلم صبلتو هلل تعاذل بالصبلة على ؿبمد وبالصبلة 



 على آؿ ؿبمد...
 بلة على ؿبمد وعلى آؿ ؿبمد!!نعم! لبتم صبلتنا هلل تعاذل بالص

ولقائل أف يقوؿ: لقد كاف يكفي أف يتوجو اؼبسلم إذل الصبلة على ؿبمد؛ إذ كاف ىو 
الذي ىدانا إذل اهلل الذي نصلي لو، فلما كاف ىو الطريق إذل اهلل، ختمنا صبلتنا هلل جل 

 وعبل، بالصبلة على الطريق إذل اهلل، والدليل عليو، واؽبادي إليو.
  يكن ذلك...ولكن دل

 وإمبا أردفت الصبلة على صاحب الرسالة بالصبلة على آلو...
 فلماذا الصبلة على آؿ ؿبمد؟

ؼباذا ىبتم اؼبؤمن صبلتو هلل تعاذل، بالصبلة على آؿ ؿبمد؟ وما ىي اػبصوصية اليت آلؿ 
ؿبمد، واليت من أجلها نصلي عليهم طبس مرات يومياً؟ وُب ختاـ صبلتنا بالتحديد؟ وبعد 

 صبلتنا على الدليل على اهلل واؽبادي إليو؟
 ىل آلؿ ؿبمد شيء من اػبصوصية اليت كانت لرسوؿ اهلل صلوات اهلل عليو وعليهم؟

 ىذا جواب ؿبتمل.
ولكن على كل حاؿ، وأياً كاف اعبواب... أدل يكن كافياً أف ُيصلَّى على ؿبمد وآلو 

 وآؿ إبراىيم؟فحسب؟ بدوف جعل ىذه الصبلة مثل الصبلة على إبراىيم 

فلماذا نصلي على ؿبمد ونصلي على آؿ ؿبمد، ٍب بعد ذلك نسأؿ اهلل أف هبعل ىاتٌن 
 الصبلتٌن مثل صبلة اهلل على إبراىيم، ومثل صبلة اهلل على آؿ إبراىيم؟

ؼباذا نقوؿ: اللهم صل على ؿبمد وعلى آؿ ؿبمد كما صليت على إبراىيم وعلى آؿ 
 إبراىيم؟

على ؿبمد كما صليت على إبراىيم؟ وصل على آؿ ؿبمد كما  ؼباذا نقوؿ: اللهم صل
 صليت على آؿ إبراىيم؟

 ؼباذا اؼبقابلة بٌن آؿ ؿبمد وآؿ إبراىيم؟
 أسئلة ال بد لكل مؤمن من التأمل فيها.



ما ىي الصفة اليت آلؿ ؿبمد، واليت من أجلها أمرنا اهلل تعاذل بأف لبتم صلواتنا لو سبحانو، 
 ليست أية صبلة، وإمبا صبلة كصبلة اهلل على آؿ إبراىيم؟ بالصبلة عليهم، ولكن

أي قاريء لبيب، يريد اهلل واليـو اآلخر سيفهم ما ىو السر، وعند ذلك فليس أمامو إال 
 التسليم لقوؿ اهلل تعاذل:

 اػْبِيَػَرُة ِمْن أَْمرِِىْم? ?َوَما َكاَف ِلُمْؤِمٍن والَ ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّو َوَرُسولُُو أَْمرًا أَف َيُكوَف ؽَبُمُ 
نَػُهْم ٍُبَّ الَ هبَُِدواْ ُب أَنُفِسِهْم َحَرًجا فبَِّّ  ا ?َفبلَ َوَربَِّك اَل يُػْؤِمُنوَف َحَّتََّ وُبَكُِّموَؾ ِفيَما َشَجَر بَػيػْ

 َقَضْيَت َوُيَسلُِّمواْ َتْسِليًما?
وتعاذل؛ نأسبر بأمره، ونقف عند  اغبكم هلل، واػبًنة هلل، وكبن عبيد هلل؛ نواصينا بيده سبحانو

هنيو. فإْف أرادنا أف نوارل أحداً واليناه راضٌن، وإْف أرادنا أف نعادي أحداً عاديناه راضٌن. ال 
 َنسأؿ عن فعلو، وكبن مسؤولوف عن أعمالنا يـو لقائو.

ذ ورحم اهلل عادل السنة، وشيعي اآلؿ، ؿبمد بن إدريس الشافعي نوَّر اهلل عليو ُب ضروبو إ
 يقوؿ:

 فرض من اهلل ُب القرآف أنزلو
 من دل يصل عليكم ال صبلة لو

 
 يا أىل بيت رسوؿ اهلل حبكم

 كفافكم من عظيم الشأف أنكم

لقد علم رضبو اهلل سر ىذه الصبلة؛ ولذلك رأى أهنا غاية الفضل، وكفايتو. وحقاً من أُوٌب 
اغ اؼبسألة صياغة فقهية، الفهم دل ير ما سواىا من الفضائل إال زيادة وتفصيبل. وقد ص

دبعىن أنو يبطل صبلة من دل يصل على أىل البيت ُب آخر الصبلة؛ ولكن لعل قولو ىذا 
يوميء إذل أنو ال تقبل صبلة العبد لربو، ما داـ أنو دل يصل على أىل بيت نبيو بالفعل، 

 يلهم.أي بفعل ما تقتضيو ىذه الصبلة من مودهتم، ومواالهتم، واالقتداء هبم، وهنج سب
 فبل صبلة إال ؼبن صلى على آؿ ؿبمد بلسانو، وبأفعالو.



 ال عبلقة صحيحة بٌن اهلل تعاذل وبٌن عبده ما دل يكن الطريق إذل اهلل ورسولو: آؿ ؿبمد!!
والكتاب الذي بٌن أيديكم تناوؿ بعض األمور اليت خص اهلل تعاذل هبا أىل بيت نبيو؛ فبا 

قالو رسوؿ اهلل صلوات اهلل عليو وعلى آلو. ىذه  ىو مذكور ُب القرآف الكرمي، أو فبا
اػبصائص اليت أظهرت بعض األسباب اليت من أجلها نصلي عليهم ُب كل يـو من أياـ 
حياتنا. وقد تناوؿ تلك اػبصائص باختصار شديد، إذ أف التفصيل ُب ما ألىل البيت 

إال اإلشارة؛ ولكنها عليهم السبلـ يتطلب ؾبلدات الستيعابو، وما الغرض من ىذا الكتاب 
 إشارة كافية وافية ؼبن أراد اهلل واليـو اآلخر.

؛ وىو أنو أصبح الكبلـ ُب حقوؽ  ولعلو من اؼبناسب أف أشًن إذل واقع مؤدل، نعيشو اليـو
وفضائل آؿ ؿبمد من أشد األمور غرابة، ُب نظر كثًن من اؼبسلمٌن، وغًن اؼبسلمٌن، 

واء. وأصبح ال يُنظر إليو إال أنو كبلـ ُب فضل عرؽ، أو اؼبتدينٌن، وغًن اؼبتدينٌن على الس
أسرة، أو سبللة، أو قبيلة. بل قد وصل اغباؿ عند البعض أنو ما إْف يسمع الكبلـ ُب ذلك 

حَّت ينسبها إذل العصور الظبلمية، واجملتمعات اؼبتخلفة، اليت تشيع فيها اػبرافة، 
وباءات اليت خلقتها وسائل اإلعبلـ حوؿ والكهنوتية!! فاهلل اؼبستعاف!! وأما ُب ظل اإل

القرف الواحد والعشرين، وما ينبغي أف يتميز بو، فإف الكبلـ ُب فضائل أىل البيت عليهم 
 السبلـ يكوف أشد غرابة، وأبعد عن الواقع.

وليتنبو القاريء إذل أف أوؿ معصية ُعصي هبا الرضبن ىي بسبب التفضيل. والذي عصى اهلل 
دين، اػباشعٌن، العاؼبٌن باهلل؛ ودل يكن من الكافرين، وال الفاسقٌن، وال هبا كاف من العاب

اؼبارقٌن. بل قد بلغ بو اغباؿ أف صار يُذكر بٌن اؼببلئكة، وصار اهلل ىباطب اؼببلئكة فيتوجو 
اػبطاب كبوه معهم. ومع ذلك فقد سقط عند أمر اهلل تعاذل بأف يقر آلدـ عليو السبلـ 

!!بالفضل!! قد سقط ؼبا   فكر كما يفكر أولئك اليـو
إف اهلل تعاذل خلق اػبلق، وجعل لبعضهم فضبل على بعض. وىذه حقيقة قرآنية ال ربتاج 
إذل كثًن توضيح. فاهلل تعاذل فضل بين إسرائيل، وفيهم ما فيهم. وجعل اهلل تعاذل الكتاب 

وآؿ عمراف.  ُب ذرية إبراىيم ونوح مع كوف كثًن منهم فاسقٌن. واصطفى اهلل آؿ إبراىيم



وفضل الناس على بعض ُب الرزؽ، وفضلهم ُب العلم، وفضَّلهم ُب اػبليقة بٌن صبيل 
وقبيح، وذكي وبليد. وفضَّلهم ُب األحكاـ فجعل ما للرجل ضعف ما للمرأة، وجعل للمرأة 

 على الرجل حقوقاً، وجعل للرجل على اؼبرأة حقوقاً...
ضِّل اػبلق على اػبلق؛ يأٌب بعض الناس وينكروف بعد ىذا كلو، بعد ما نرى اهلل تعاذل يُػفَ 

على من تكلم ُب فضل أىل البيت عليهم السبلـ. وىم إذ يقوموف بذلك يغفلوف عن تلك 
اغبقائق القرآنية، ٍب يتمسكوف بظواىر أحاديث دل وبسنوا فهمها، كما يتمسكوف بشعارات 

بلـ. وىم إذ يتمسكوف بكل كبو: إف اإلسبلـ دين مساواة؛ وكبو: إنو ال عنصرية ُب اإلس
 ذلك إمبا ىبفوف حقيقة األسباب اليت تدعوىم للوقوؼ أماـ ىذه اغبقائق.

الناس »وأبرز ما سبسكوا بو من األحاديث الشريفة قولو صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم: 
ال فضل لعريب على عجمي، »؛ وقولو صلى اهلل وعلى آلو وسلم : «سواسية كأسناف اؼبشط

 «.على عريب، وال ألضبر على أسود، وال ألسود على أضبر إال بالتقوى وال لعجمي
وبقطع النظر عن سندي اغبديثٌن، وبالنظر إذل متنهما فحسب، فإف على اؼبتدبر أف يدرؾ 

 أف اؼبساواة ليست ُب كل شيء، كما إف الفضل قد يكوف بغًن التقوى.

ُب اػبلق، وتفاوتاً ُب األحكاـ. وىذا  فأما اؼبساواة فإنا نعلم أف بٌن الناس تفاوتاً كبًناً 
لوضوحو فبا ال وبتاج إذل توضيح. وعليو فإف اغبديث يشًن إذل اؼبساواة ُب اغبدود، 

 واألحكاـ، والقضاء. فمن ثبت عليو حقاً أو حداً أو حكماً فهو مأخوذ بو كائن من كاف.
لناس ُب أرزاقهم ?َوالّلُو وأما التفاضل بالتقوى فلينظر القاريء: ىل كاف تفضيل اهلل تعاذل ا

َفضََّل بَػْعَضُكْم َعَلى بَػْعٍض ُب اْلرِّْزِؽ? بسبب تفاضلهم بالتقوى؟! وىل جعل اهلل للرجل 
فضبلً على اؼبرأة، وللمرأة فضبلً على الرجل وجعل القوامة للرجل ألف التقوى بينهما فيها 

َل الّلُو بَػْعَضُهْم َعَلى بَػْعٍض َودبَا أَنَفُقواْ ِمْن تفاضل ?الرَِّجاُؿ قَػوَّاُموَف َعَلى النَِّساء دبَا َفضَّ 
أَْمَواؽبِِْم?؟ وىل فضل اهلل بين إسرائيل على العاؼبٌن ?يَا َبيِن ِإْسرَائِيَل اذُْكُرواْ نِْعَميِتَ الَّيِت 

 العاؼبٌن؟... أَنْػَعْمُت َعَلْيُكْم َوَأِّنِّ َفضَّْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلِمٌَن? لتقواىم الفاضل على تقوى
بعد النظر سيعلم القاريء أف للحديث معىن غًن اؼبعىن الذي يذىب إليو البعض؛ فاؼبعىن 



 الصحيح اؼبستقيم اؼبتفق مع كتاب اهلل العزيز:
ىو أنو ال فضل ألحد على أحد عند اهلل تعاذل إال بالتقوى والعمل الصاحل؛ وىذا اؼبعىن ال 

لق على بعضهم ُب بعض األحكاـ واغبقوؽ، وذلك يتناَب مع تفضيل اهلل تعاذل بعض اػب
من باب االبتبلء واالمتحاف، واالختبار والتمحيص. وعلى ىذا فبل تناُب بٌن القولٌن: إف 

األفضل عند اهلل تعاذل ىو األتقى واألصلح عمبًل؛ وإف اهلل تعاذل جعل ألىل البيت حقوقاً 
 على الناس، وميَّزىم دبا دل يبيز غًنىم.

« ال فضل»ين اغبديث: إنو ال قيمة للفضل إال مع التقوى. وذلك ألف لفظة: كما قد يع
« بػ»قد تعين نفي الفضل أصبلً، أو نفي كماؿ الفضل، أو نفي أثر الفضل. وحرؼ اعبر 

قد يكوف للسببية، أي: ال فضل إال بسبب التقوى. وقد يكوف للمعية أي: ال فضل إال 
ديث، واليت ال تتعارض مع القرآف الكرمي؟ إف اؼبعىن مع التقوى. فأي اؼبعاِّن البلئقة باغب

 الذي يصح ىو أنو ال أثر للفضل إال إذا كاف مع ىذا الفضل تقوى.
وأما قوؽبم اإلسبلـ دين مساواة، فنقوؿ اإلسبلـ دين عدالة، والعدالة أدؽ واقعاً من 

ذي حق؛ اؼبساواه، فالعدالة إيتاء كل ذي حق حقو، وىذا ىو اإلسبلـ، فبل يبخس حق 
 وأما اؼبساواة فكيف تكوف مساواة بٌن اػبلق وىم ُخِلقوا متفاوتٌن؟!

وأما قوؽبم اإلسبلـ ليس عنصرياً، فبل يوجد بعد اصطفاء اهلل تعاذل آلؿ إبراىيم وآؿ 
ـ اهلل ىذه العنصريات جواب!!  عمراف، والتفضيل لبين إسرائيل، ال يوجد بعد أف قدَّ

 أخًنا نقوؿ:

ا يبتلي اهلل تعاذل بو عباده. إنو تكليف مثلو مثل صبيع التكاليف، ولكن إف التفضيل جزء فب
يتميز عنها صبيعاً بصعوبة بالغة. ولعلو أشد تكليف من تكاليف اهلل تعاذل لصعوبة األمر 

وشدتو على النفس. َفَمن ِمنَّا الذي يعطي ـبلوقاً آخر مثلنا حقوقاً وامتيازاً جملرد أنو من ذرية 
من ذا الذي يؤمن حبٍق غًن مكتسب؟ حبق ذاٌب يأٌب بغًن ُكلفة وال مشقة؟  فبلف أو فبلف؟

ال يؤمن بذلك إال من خضعت إرادتو هلل تعاذل ?َوِإنػََّها َلَكِبًنٌَة ِإالَّ َعَلى اػْبَاِشِعٌَن?، ?َوِإف  
ورة االمتحاف، َكاَنْت َلَكِبًنًَة ِإالَّ َعَلى الَِّذيَن َىَدى الّلُو?. وإف اهلل تعاذل قد أنبأنا بضر 



ا يَػْعَلِم الّلُو الَِّذيَن َجاَىُدواْ ِمنُكْم ودلَْ  ـْ َحِسْبُتْم أَف تُػتػْرَُكواْ َوَلمَّ واالختبار، والتمحيص ?َأ
ـْ َحِسْبُتْم أَف َتْدُخُلواْ اعْبَنََّة وَ  ا َلمَّ يَػتَِّخُذواْ ِمن ُدوِف الّلِو َوالَ َرُسولِِو َواَل اْلُمْؤِمِنٌَن َولِيَجًة?، ?َأ

ا يَػْعَلِم الّلُو الَِّذيَن َجاَىُدواْ ِمنُكْم َويَػْعَلَم الصَّاِبرِيَن?، ?َأَحِسَب النَّاُس أَف يُػتػْرَُكوا َأف يَػُقوُلوا آَمنَّ 
 َوُىْم الَ يُػْفتَػُنوَف?.

نعم!! إف من ابتبلء اهلل تعاذل لعباده ػ صبيعهم آؿ ؿبمد ومن سواىم ػ ىو ؼبا اصطفى أىل 
لثقل األصغر، وسفينة نوح، وباب حطة، وقبـو أىل األرض، وورثة البيت، فجعلهم: ا

الكتاب، واؼبطهرين من الرجس، واؼبصطفٌن بٌن األمم. فابتلى اهلل تعاذل أىل البيت بأف 
منحهم ذلك اؼبقاـ، وجعل ؽبم تلك اؼبْنزلة. فمن سعى منهم ألف يكوف كما أراد اهلل لو، 

قط. وبذلك كاف ُب أىل البيت السابق اجملاىد فلو اغبسىن عند اهلل تعاذل، ومن قصر س
اؼبؤمن، واؼبقتصد العابد اؼبقصر، والظادل لنفسو بأف دل يسع لنفسو ما جعل اهلل لو، أو بأف 
تعدى ذلك وفسق وذبرب ُب األرض ?َوَلَقْد أَْرَسْلَنا نُوًحا َوإِبْػرَاِىيَم َوَجَعْلَنا ُب ُذرِّيَِّتِهَما النُّبُػوََّة 

َب َفِمنػُْهم مُّْهَتٍد وََكِثًٌن مِّنػُْهْم فَاِسُقوَف? ?ٍُبَّ أَْوَرثْػَنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصطََفيػَْنا ِمْن ِعَباِدنَا َواْلِكَتا
 َفِمنػُْهْم ظَادِلٌ لِّنَػْفِسِو َوِمنػُْهم مُّْقَتِصٌد َوِمنػُْهْم َساِبٌق بِاػْبَيػْرَاِت بِِإْذِف اللَِّو َذِلَك ُىَو اْلَفْضلُ 

 ًُن?.الَكبِ 

كما ابتلى اهلل تعاذل أمة ؿبمد بأىل البيت، فأمرىم بطاعتهم، وباالقتداء هبم، وباألخذ 
عنهم، وبعدـ التقدـ عليهم؛ وباعبملة أمرىم أف يْنزلوىم حيث أنزؽبم اهلل تعاذل، وأف هبعلوا 

الوفًن، ؽبم ما جعلو اهلل تعاذل ؽبم. فمن أطاع وخضع هلل تعاذل فلو الثواب العظيم، واألجر 
واؼبغفرة، وكاف فعلو كفعل بين أسرائيل إذ دخلوا باب حطة. والتشبيو بباب حطة لو داللة 

على أف األمر يتطلب تواضعاً، وخضوعا هلل تعاذل. وأما من نصب العداوة ألىل البيت 
حسداً ؼبا جعلو اهلل ؽبم، وذلك بغمط فضائلهم، أو القدح فيهم، أو بصرؼ الناس عنهم، 

ـْ وَبُْسُدوَف النَّاَس أو بسفك دم ائهم وانتهاؾ حرماهتم فهو من أىل السخط، والعذاب، ?َأ
َناُىم مُّْلًكا َعِظي َنا آَؿ ِإبْػرَاِىيَم اْلِكَتاَب َواغبِْْكَمَة َوآتَػيػْ ًما َعَلى َما آتَاُىُم الّلُو ِمن َفْضِلِو فَػَقْد آتَػيػْ

 ُو وََكَفى ِِبََهنََّم َسِعًنًا?.َفِمنػُْهم مَّْن آَمَن ِبِو َوِمنػُْهم مَّن َصدَّ َعنْ 



ىذا وللكبلـ ذيوؿ طويلة، أنبها معىن اتباع وتقدمي أىل البيت، وكيفيتو وغًن ذلك من 
التفصيل الذي نرتكو ؼبناسبة أخرى، فليس القصد من ىذه اؼبقدمة إال وضع البحث التارل 

 م كل يـوُب إطاره اغبقيقي: إنو حبث ُب فضل وحق من أمرنا اهلل بالصبلة عليه

 تقدمي بقلم عبداهلل بن ضبود درىم العزي
 بسم اهلل الرضبن الرحيم

اغبمدهلل رب العاؼبٌن، الذي منَّ علينا برسولو الكرمي ونبيو العظيم، ليزكينا، وىبرجنا من 
الظلمات إذل النور، وإذل الطريق اؼبستقيم، وأنعم علينا بأىل بيت نبيو اؼبطهرين، الذين 

ٌن، واختارىم من بٌن بريتو أصبعٌن، ليواصلوا هنج نبيو األمٌن ُب الدعوة إذل قرهنم بكتابو اؼبب
اؽبدى والدين، وليحرسوا دينو من ربريف الغالٌن، وانتحاؿ اؼببطلٌن، وتأويل اعباىلٌن، 

 وصلوات اهلل، وبركاتو على ؿبمد وآلو الطاىرين وبعد:
يخ اإلسبلمي، فلذا وبتاج إذل فإف الكبلـ عن أىل البيت عليهم السبلـ طويل بطوؿ التار 

 موسوعات ضخمة، وؾبلدات عدة، وَكَتَبة مهرة.
والذي نستطيع إيراده ُب ىذه العجالة، ىو التأكيد على وجوب التمسك هبم، والسًن على 

هنجهم، ألف اهلل تعاذل أكد ذلك، وأوكل إليهم قيادة األمة اإلسبلمية، بعد وفاة خاًب 
 أنبيائو ورسلو.
مة اإلسبلمية ذلك لكانت من أسعد األمم؛ دنياً وأخرى، وأرقى الشعوب ولو طبقت األ

 تقدماً وحضارة.
ولكنها تنكرت ؽبذه الشجرة اؼبباركة تنكراً شديداً، ووصل األمر حبكاـ الظلم واعبور إذل 

قتلهم، وسجنهم، وتعذيبهم، وؿباصرة فكرىم على كل األصعدة، ومطاردة من سبسك هبم، 
 أو سار على هنجهم.

فأصبحت األمة ُب ظبلـ دامس، وتفكك شديد، وضياع رىيب، عم األرجاء، وتلوف 
الناس تلوف اغبرباء ببل خوؼ أو حياء، فظلوا، وسيظلوا، ُب بؤس، وشقاء، حَّت يرجعوا إذل 

قبـو األرض، وأماهنا، وأس السعادة وأساسها، وبوتقة الوحدة وعمادىا، وىم أىل بيت 



 النبوة، ومعدف الرسالة.
إِّن تارؾ فيكم ما إف سبسكتم بو لن تضلوا من »سوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: قاؿ ر 

بعدي أبداً كتاب اهلل، وعرتٌب أىل بييت إف اللطيف اػببًن نبأِّن أهنما لن يفرتقا، حَّت يردا 
 «.علّي اغبوض.

ريعة ومن ىنا ندرؾ أف أىل البيت يشكلوف القيادة الربانية، األمينة ُب تنفيذ وحراسة الش
اإلسبلمية اؼبطهرة. ويدؿ إقرتاهنم بالكتاب على بقائهم حَّت قياـ الساعة، وعلى التصاقهم 
حَّت الورود على اغبوض. وُب اغبديث أكثر من داللة على طهارهتم، وعصمة صباعتهم، 

 ووجوب طاعتهم.

 إشارة إذل مؤلف ىذا الكتاب
هد، الورع، الزاىد، بركة الزماف: ومن ىذا اؼبنطلق قاـ فضيلة شيخنا السيد، العبلمة، اجملت

ؿبمد بن عبداهلل بن سليماف ِبمع بعض اآليات، واألحاديث الدالة على فضل أىل البيت 
عليهم السبلـ، ووجوب اتباعهم، حرصاً منو على حب اػبًن للناس، ودعوهتم إليو، لعل 

ناولين ىذه  وعسى أف يرجعوا إذل اعبادة، ويعرفوا مسؤوليتهم ذباه العرتة الطاىرة. وقد
الكراسة العظيمة، اليت ربمل ُب طياهتا اآليات الكريبة، واألحاديث النبوية الشريفة أثناء 

زيارٌب لو ُب مْنزلو اؼبتواضع الواقع بآؿ ضبيداف بالقرب من مدينة ضحياف، ُب شهر شواؿ 
 ىػ، وخولين حفظو اهلل ُب ترتيبها، والتقدمي ؽبا، وفوضين ُب تسمية الكتاب1411سنة 

وىذا يدؿ على تواضع جم، “. القوؿ اؼببٌن ُب فضل أىل البيت اؼبطهرين”فسميتو: 
وأخبلؽ عالية، وذبرد قومي لسماحة ىذا السيد الكرمي، أساؿ اهلل تعاذل أف يبتعنا حبياتو، 

 وينفعنا بعلومو.

 الشيعي الصادؽ
بًل، وهبب على كل شيعي صادؽ االلتزاـ خبط أىل البيت عليهم السبلـ قواًل، وعم

ومنهجاً، وسلوكاً، ألف احملبة تعين اإلتباع، ?ُقْل ِإْف ُكْنُتم ربُِبُّوَف اهلَل فَاتَِّبُعوِّن وُبْببُكُم اهلُل?]آؿ 



من أحبنا فليعمل بعملنا ويستعن بالورع »[. ويقوؿ اإلماـ علي عليو السبلـ: 31عمراف: 
شيعتنا اؼبتباذلوف ُب واليتنا، »، وقاؿ أيضاً: «فإنو أفضل ما يستعاف بو ُب الدنيا،واألخرة.

اؼبتحابوف ُب مودتنا، اؼبتزاوروف ُب إحياء أمرنا، إذا غضبوا دل يظلموا، وإف رضوا دل 
إِّن من شيعتكم. فقاؿ اإلماـ »وقاؿ رجل لئلماـ اغبسن بن علي عليو السبلـ: «. يسرفوا.

قد صدقت، وإف كنت اغبسن بن علي: يا عبداهلل إف كنت لنا ُب أوامرنا وزواجرنا مطيعاً ف
خببلؼ ذلك فبل تزد ُب ذنوبك بدعواؾ مرتبة شريفة لست من أىلها، ال تقل أنا من 

شيعتكم، ولكن قل: أنا من مواليكم، وؿببيكم، ومعادي أعدائكم، وأنت ُب خًن، وإذل 
 «.خًن.

فالشيعي اغبقيقي: ىو من تابع أىل البيت عليهم السبلـ، واىتدى هبديهم، وسار على 
 أما من ادعى خبلؼ ذلك فبل يصدؽ عليو التشيع. هنجهم.

صنف يتزينوف بنا، وصنف »والشيعة أصناؼ ثبلثة كما قاؿ اإلماـ الصادؽ عليو السبلـ: 
 «.يستأكلوف بنا، وصنف منا وإلينا.

والزيدية ىي النموذج األمثل للشيعة اؼبرضية، وإليها يعود الفضل ُب اغبفاظ على خط أىل 
 البيت عليهم السبلـ.

 واهلل ورل التوفيق، وصلى اهلل على سيدنا ؿبمد وعلى آؿ الطاىرين.

 كلمة عن اؼبؤلف
نسبو ومولده: ىو السيد، العبلمة، اجملتهد، الورع، الزاىد، حليف الفضل واإلستقامة، بركة 

 الزماف، عز اإلسبلـ:
بن ؿبمد بن عبداهلل بن سليماف بن أضبد بن ؿبمد بن ؿبمد ) اؼبلقب العزي ( بن علي 

أضبد بن اإلماـ اؼبنصور باهلل القاسم بن ؿبمد بن علي بن ؿبمد بن علي بن الرشيد بن 
أضبد بن األمًن اغبسٌن األملحي بن علي بن وبي بن ؿبمد بن يوسف األشل بن القاسم 

بن اإلماـ الداعي إذل اهلل يوسف األكرب بن اإلماـ اؼبنصور باهلل وبي بن اإلماـ الناصر أضبد 
اؽبادي إذل اغبق وبي بن اغبسٌن بن اإلماـ قبم آؿ الرسوؿ القاسم بن إبراىيم بن بن اإلماـ 



إظباعيل الديباج بن إبراىيم الشبو بن اغبسن الرضا بن اغبسن اؼبثىن ابن رسوؿ اهلل، وابن 
 علي بن أيب طالب.

ىػ، ونشأ ُب ظل أسرة علوية كريبة، ربب العلم، وتشغف  1332ولد ػ حفظو اهلل ػ سنة 
 ـر األخبلؽ.مكا

فوالده ىو السيد، العبلمة، اجملتهد، اغبافظ: عبداهلل بن سليماف مرجع زمانو ُب القضاء 
ىػ، ُب السادس  1361واألحكاـ الشرعية ، اؼبشهود لو باغبكمة، والتقوى. توُب سنة 

عشر من شهر شواؿ رضبو اهلل رضبة األبرار، وأخوه ىو السيد، العبلمة، الفاضل الوجيو: 
 ضبن بن عبداهلل بن سليماف، حفظو اهلل.عبدالر 

 بداية دراستو ومشائخو
وقد وفق اهلل الولد بالتتلمذ على يد الوالد، فبدأ شيخنا العبلمة ؿبمد بن عبداهلل بن 

سليماف دراستو على يد والده، هبمة عالية، ونشاط دؤوب، واغرتؼ من حبر علمو الكثًن 
ماد الدين: وبي بن صبلح ستٌن رضبو اهلل، الطيب. ومن مشائخو أيضاً السيد العبلمة ع

 والقاضي العبلمة: قاسم بن إبراىيم الغاليب، وقد استفاد كثًناً وأفاد كثًناً.

 صفاتو اػبلقية
ومن اؼبعروؼ أنو حفظو اهلل يتصف إذل جانب علمو الغزير، بأوصاؼ قل أف ذبتمع ُب 

، شخص واحد ومنها: الورع، والزىد، والتواضع، والعبادة،  واػبوؼ، واػبشية، والكـر
 وغًنىا من الصفات اغبميدة، واػبصاؿ العالية السديدة.

 دوره اإلصبلحي ُب منطقة ؾبز، وتبلميذه
ويكفيو فخراً، وثواباً أنو أصلح كثًناً من أىارل منطقة ؾبز الواقعة بالقرب من ضحياف، وأفاد  

وال نستطيع ُب ىذه  كثًناً من الطبلب حَّت أصبحوا ُب مصاؼ العلماء، واؼبدرسٌن،
 العجالة تعدادىم.



وىو يـؤ اؼبصلٌن ُب اعبامع الكبًن دبجز، ويصلي خلفو صبع من اؼبصلٌن خبشوع، وخضوع 
 منقطع النظًن.

 حرصو على تنظيم األوقات
ووبرص حفظو اهلل على األوقات اليومية ُب حياتو حرصاً قد ال يستطيع أي إنساف ُب سّنو 

 اغبرص عليو.
تجو إذل مْنزلو اؼبتواضع الواقع بآؿ ضبيداف، وهبلس فيو إذل قبيل أذاف الظهر، ففي الصباح ي

ويستقبل صبوع من العلماء، وطلبة العلم، والزوار، واؼبستفتٌن ٍب يتجو إذل ؿبل إقامتو دبجز 
فيصلي الظهر، وبعد صبلة العصر يفد إليو دبْنزلو ؾبموعة من طبلب العلم الشريف، وُب 

كّرس كل جهوده ػبدمة العلم، وطبلبو ببل كلل، أو ملل. وؽبو   اؼبساء كذلك وىكذا
إسلوب فذ ُب التعامل والتدريس، ولو استنتاج حسن ُب فهم القواعد الفقهية اؽبامة، ولو 
آراؤه الفقهية اؼبتميزه، اؼبدعمة باألدلة، ومنها ربرمي: حيلة زكاة غًن اؽبامشي للهامشي، اليت 

 رمي السؤاؿ.هبيزىا بعض العلماء، ومنها: رب

 منهجو ُب فهم القراف
ولو منهج خاص ُب فهم وتدبر القرآف، فهو يعتمد على التفسًن اؼبوضوعي، أي هبمع 

إخل. ٍب هبمع بينها، … اآليات ذات اؼبوضوع الواحد كاؽبدى والضبلؿ، واػبوؼ واػبشية 
 ويوضحها توضيحاً فريداً.

 مؤلفاتو
 عددة، ومنها:ولو حفظو اهلل أحباث عظيمة ُب كراريس مت

 حبث ُب ربرمي حيلة زكاة غًن اؽبامشي للهامشي.
 القوؿ اؼببٌن ُب فضائل أىل البيت اؼبطهرين.)وىو الذي بٌن يديك(

 ؾبموعة من األحباث اؼبختارة، وجدهتا ُب كراريسو اػباصة.
 ؾبموعة خطب ُب أىل البيت عليهم السبلـ.



 وكتب
 عبداهلل بن ضبود بن درىم العزي

 ـ.1111/ 3/ 6ىػ ، اؼبوافق:  1411القعدة / /  11صعدة: 

 مقدمة اؼبؤلف
 بسم اهلل الرضبن الرحيم

اغبمدهلل الذي خلق السماوات واألرض، وجعل الظلمات والنور، ٍب الذين كفروا برهبم 
 يعدلوف.

انُوا وأشهد أف ال إلو إذل اهلل وحده الشريك لو، القائل ُب كتابو الكرمي: ?ِإفَّ الَِّذيَن َأْجَرُموا كَ 
[، وأشهد أف 30ػ 28ِمن الَِّذيَن آَمُنوا َيْضَحُكوف وِإذا َمرَّوا هِبِم يَػتَػَغاَمُزوف?]اؼبطففٌن: 

ال يبغضنا أىل البيت، إال أحد ثبلثة: رجل أتت بو أمو لغًن »ؿبمداً عبده ورسولو القائل: 
الطيبٌن  صلى اهلل عليو وعلى آلو« رشده، أو أتت بو ُب ُغرّب حيضها، أو رجل منافق.

ال يؤمن عبد حَّت أكوف »الطاىرين، سفينة النجاة، وقرناء الكتاب، الذين ورد فيهم: 
أحب إليو من نفسو ، وأىلي أحب إليو من أىلو ، وعرتٌب أحب إليو من عرتتو ، وذاٌب 

 «.أحب إليو من ذاتو.
 أما بعد:

رظبو، والتغين بو ُب فإنا صرنا ُب زماف دل يبق من اإلسبلـ إال اظبو، وال من القرآف إال 
احملافل، واالستخفاؼ بأحكامو، ووعده ووعيده، وإنكار األحكاـ الشرعية، ومعارضتها 
بالقوانٌن الوضعية، وإنكار أىل بيت النيب، واالستخفاؼ هبم. وىم زماـ اػبًن وقادتو، 

 وأئمة اغبق وخاصتو، سفن قباة األمة، وباب حطتها وأماهنا من اإلختبلؼ ُب الدين، وىم
أعبلـ ىدايتها، وثقل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ، وبقيتو ُب أمتو. قاؿ رسوؿ اهلل 

قدموىم وال تقدموا عليهم ، وتعلموا منهم وال تعلموىم ، وال »صلى اهلل عليو وآلو وسلم: 
وقد قاؿ أمًن اؼبؤمنٌن عليو السبلـ ُب « . زبالفوىم فتضلوا ، وال تشتموىم فتكفروا.

فأين تذىبوف، وأىن تؤفكوف، واألعبلـ قائمة واآليات واضحة، واؼبنار منصوبة، »وصفهم: 



فأين يتاه بكم، وكيف تعمهوف، وبينكم عرتة نبيكم، وىم أزِمَّة اغبق، وأعبلـ الدين، وألسنة 
ويقوؿ ُب موضع «. الصدؽ، فأنزلوىم بأحسن منازؿ القرآف، َورُِدوىم ُوُرود اؽبيم العطاش.

ىل بيت نبيكم فالزموا ظبتهم، واتبعوا أثرىم، فلن ىبرجوكم من ىدى، ولن انظروا أ»آخر: 
يعيدوكم ُب ردى، فإف لبدوا فالبدوا، وإف هنضوا فاهنضوا، وال تسبقوىم فتضلوا، وال تتأخروا 

ىم عيش العلم، وموت اعبهل، ىبربكم حلمهم »وقاؿ ُب موضع آخر: «. عنهم فتهلكوا.
وصمتهم عن حكم منطقهم، ال ىبالفوف اغبق، وال عن علمهم، وظاىرىم عن باطنهم، 

ىبتلفوف فيو، ىم دعائم اإلسبلـ، ووالئج االعتصاـ، هبم عاد اغبق ُب نصابو، وانزاح الباطل 
عن مقامو، وانقطع لسانو عن منبتو، عقلوا الدين عقل وعاية ورعاية، ال عقل ظباع ورواية، 

كبن شجرة النبوة، وؿبط »خطبة أخرى: وقاؿ ُب «. فإف رواتو العلم كثًن، ورعاتو قليل.
الرسالة، وـبتلف اؼببلئكة، ومعادف العلم، وينابيع اغبكم، ناصرنا وؿببنا ينتظر الرضبة، 

ولو عليو السبلـ الكثًن، والكثًن ُب أىل البيت عليهم «. وعدونا ومبغضنا ينتظر السطوة.

 السبلـ، نكتفي منو هبذا القدر.

ل البيت عليهم السبلـ، واإلغراؽ ُب التيارات اؼبناوئة ؽبم، وؼبا رأيت تغافل الناس عن أى
عزمت على صبع ىذا الورقات ذاكراً فيها عدداً من اآليات الكريبات، واألحاديث النبوية 

الشريفة، الدالة على فضل العرتة، مع أهنا ُب كثًن من الكتب مذكورة إال أف الناس دل 
واجمللدات الضخمة، فحاولت إيراد بعض الفضائل يعودوا يقرأوا الكتب ذات الورؽ الكثًن، 

ُب كتيب ـبتصر، مع ذكر مصدر اغبديث لكي نقطع األعذار، على كل متكرب جبار، 
 ووبتوي على فصلٌن:

الفصل األوؿ: أىل البيت ُب القرآف، وتكلمنا فيو عن آية التطهًن، واؼبودة، والصبلة، 
 واؼبباىلة.

تكلمنا فيو عن أربعة أحاديث: حديث التمسك  الفصل الثاِّن: أىل البيت ُب السنة،
.  )الثقلٌن(، حديث السفينة، حديث باب حطة، حديث النجـو

سائبلً اهلل أف هبعلها خالصة لوجو، وأف وبسن اػباسبة، وصلى اهلل وسلم على ؿبمد وعلى 



 آلو الطاىرين.
 اؼبفتقر إذل ذي الفضل واإلحساف

 ؿبمد بن عبداهلل بن سليماف العزي
  لو.غفر اهلل

 الفصل األوؿ: أىل البيت ُب القرآف
لقد ربدث القرآف الكرمي عن أىل البيت عليهم السبلـ، ووّضح مكانتهم للبشرية، لتقتدي 

هبم، وتسًن على هنجهم القومي، وترجع إليهم عند اختبلؼ الرأي، وتعارض الفهم، وقد 
َا يُرِيُد  اهللُ لُِيْذِىَب َعْنُكُم الّرْجَس أََىَل خاطبهم بأىل البيت تارة كما ُب قولو تعاذل: ?إمبَّ

[. وبذي القرىب تارة أخرى كما ُب قولو تعاذل: 33اْلبَػْيِت، َويَُطِهرَُكم َتْطِهًناً?]األحزاب: 
[. وىكذا وضح القرآف 23?ُقْل ال َأْسأَُلُكم َعَلْيِو أْجراً إالَّ اْلَمودََّة ُب الُقْرىَب?]الشورى: 

م، وفضائلهم بآيات عديدة، دوف أف يستعمل ىذين مكانتهم، وربدث عن صفاهت
اؼبصطلحٌن للداللة عليهم، كحديثو عن علي، وفاطمة، واغبسن، واغبسٌن ُب سورة الدىر، 

وآية اؼبباىلة، وكوصفو علياً ُب العديد من اآليات كآية الوالية والتبليغ، وكبوىا، كما 
 ت الكريبة بشيء من اإليضاح .وصفهم وشيعتهم بأهنم خًن الربية، وسنتناوؿ ىذه اآليا

 آية التطهًن
َا يُرِيُد اهللُ لُِيْذِىَب َعْنُكُم الّرْجَس أََىَل اْلبَػْيِت، 1 . آية التطهًن: وىي قولو تعاذل: ?إمبَّ

 [. 33َويَُطِهرَُكم َتْطِهًناً?] األحزاب: 
تظافرت الروايات على أف اؼبقصود بأىل البيت عليهم السبلـ ىم: علي، وفاطمة، 

 واغبسن، واغبسٌن، وأوالدنبا عليهم السبلـ.
أخرج مسلم بسنده عن صفية بنت شيبة قالت: قالت عائشة: خرج رسوؿ اهلل صلى اهلل 
عليو وآلو وسلم غداة وعليو مرط مرحل من شعر أسود فجاء اغبسن بن علي فأدخلو ٍب 

و ٍب قاؿ: جاء اغبسٌن بن علي فدخل معو، ٍب جاءت فاطمة فأدخلها ٍب جاء علي فأدخل
َا يُرِيُد اهللُ لُِيْذِىَب َعْنُكُم الّرْجَس أََىَل اْلبَػْيِت، َويَُطِهرَُكم َتْطِهًناً?، وأشار ُب مناسبات  ?إمبَّ



، و أشار «اللهم ىوالء أىل بييت، فاذىب عنهم الرجس وطهرىم تطهًناً.»عديدة بقولو: 
 إذل علي، واغبسن، واغبسٌن، وفاطمة عليهم السبلـ.

ماـ القاسم بن ؿبمد عليو السبلـ: فنظرنا ُب كتاب اهلل تعاذل، وُب سنة رسولو صلى قاؿ اإل
اهلل عليو وآلو وسلم، فإذا كتاب اهلل تعاذل ناطق بأهنا ػ أي الفرقة الناجية ػ أىل البيت عليهم 

َا يُرِيُد اهللُ لُِيْذِىَب َعْنُكُم الّرْجَس أََىَل  اْلبَػْيِت، َويَُطِهرَُكم السبلـ، وأتباعهم. قاؿ تعاذل: ?إمبَّ
[، وؾبئ ىذه اآلية مع ذكر أزواج النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم  33َتْطِهًناً?] األحزاب: 

َا َيْسَتِجيَب الَِّذْيَن َيْسَمُعوَف واْلَمْوَتى يَػْبعثُػُهم اهلُل?]  على طريقة ؾبيء قولو تعاذل: ?ِإمبَّ
اَف َكرُب َعَلْيَك ِإْعرَاُضُهم فَِإِف اْستَطْعَت أَْف تَػْبَتِغَي [، مع قولو تعاذل قبل: ?وِإْف كَ 36األنعاـ: 

نَػَفَقاً ُب اأَلْرِض أَو ُسلََّماً ُب السََّماِء فَػَتْأتَِيِهم بِآيٍَة َوَلو َشاَء اهللُ عبَََمَعُهم َعَلى اؽْبَُدى َفبل 
ُلوا َلْوال أُْنزَِؿ َعَلْيِو آيٌَة ِمْن [، وقاؿ تعاذل بعده: ?َوقَا35َتَكوننَّ ِمَن اعْبَاِىِلٌن?] األنعاـ: 

[. والوجو ُب ذلك أنو تعريض هبن بأهنن غًن معصومات، كما أف 50َربِِّو?] العنكبوت: 
[ 36قولو سبحانو وتعاذل: ?إمبا يستجيب الذين يسمعوف واؼبوتى يبعثهم اهلل?] األنعاـ: 

ي ال يعلموف ما يسمعونو من تعريض بالذين ذكرىم اهلل قبلها، وبعدىا أهنم ال يسمعوف، أ
النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم عن اهلل تعاذل، وقد أطبق البلغاء على أف أحسن مواقع 

)إمبا( التعريض كما ذكرتو اآليتٌن الكريبتٌن، ويؤيد ذلك تذكًن الضمًن حيث قاؿ تعاذل: 
َا يُرِيُد اهللُ لُِيْذِىَب َعْنُكُم الّرْجَس أََىَل اْلبَػْيتِ  [،  33، َويَُطِهرَُكم َتْطِهًناً?] األحزاب: ?إمبَّ

 وقاؿ:? يَُطِهرَُكم?، خببلؼ ما قبل ذلك وبعده، فإنو مؤنث.

ال يقاؿ: إف اهلل تعاذل مريد ؼبثل ذلك من صبيع البشر، ألنا نقوؿ: وىو تعاذل مريد ألف 
ذين دل يرد يفعل البشر كلهم، ال أنو تعاذل يفعلو ؽبم، أال ترى إذل قولو تعاذل: ?أولئك ال

[ 41اهلل أف يطهر قلوهبم ؽبم ُب الدنيا خزي وؽبم ُب اآلخرة عذاب عظيم?] اؼبائدة: 
خببلؼ أىل البيت عليهم السبلـ، فإف اآلية نص صريح على أنو يريد أف يفعل ذلك ؽبم، 

َا يُرِيُد اهللُ لُِيْذِىَب َعْنُكُم الّرْجَس أََىَل اْلبَػْيِت َويُطَ  ِهرَُكم َتْطِهًناً?] حيث قاؿ تعاذل: ?إمبَّ
[، ودل يقل إمبا يريد لتذىبوا عنكم الرجس أىل البيت وتطّهروا تطهًنا، فإذا 33األحزاب: 



 أراد شيئاً من فعلو سبحانو فَػَعلو، إذ ىو على كل شئ قدير.
 فإف قيل: وما ِفْعَلو تعاذل الذي ذكرت ؟

 ُب )األساس(.قلت وباهلل التوفيق: ىو عصمتو، وقد تقدـ ذكر حقيقة العصمة 
[، واهلل تعاذل ال  23وقاؿ: ?قل ال أسألكم عليو أجراً إال اؼبودة القرب القرىب?]الشورى: 

يلـز عباده مودة من كاف على غًن اغبق لقولو تعاذل: ?ال ذبَِد قَػْوَماً يُؤِمُنوَف باهلِل واْلَيـو 
 [. 22اآلِخِر يُوادُّوَف َمن َحاد اهلل َوَرُسولو?] اجملادلة: 

صبع قدماء العرتة عليهم السبلـ على أف قولو تعاذل: ?ٍُب أَْوَرثْػَنا اْلِكَتاَب الِذيَن اْصَطفيػَْنا وأ
[ نزلت ُب أىل بيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وقد 33ِمن ِعَباِدنَا?] فاطر: 

 أذىب اهلل عنهم الرجس، وطهرىم تطهًناً، فما كانوا ليجمعوا ُب ذلك على باطل.
أصبعوا على أف قولو تعاذل: ?فَاْسئلوا أَْىَل الذِّْكِر ِإْف ُكْنُتم ال تَػْعَلُموف?] النحل:  وكذا
[ نزلت ُب أىل بيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وعليهم أصبعٌن ، وقد أورثهم علم   44ػ34

 كتابو ، وفهمهم سنة نبيو صلى اهلل عليو وآلو وسلم.

 آية اؼبودة
ذل: ?قل ال أسألكم عليو أجراً إال اؼبودة ُب القرىب?] الشورى: . آية اؼبودة وىي قولو تعا2

23.] 
أوضح الرسوؿ األكـر أف علياً، وفاطمة، وحسناً، وحسيناً ىم القرىب الذين ذبب مودهتم، 

 ويلحق هبم أبنائهم. ذكر ذلك صبع من اؼبفسرين،واحملدثٌن،واؼبؤرخٌن.
قرابتك ىوالء الذين وجبت علينا  قاؿ الزـبشري أهنا ؼبا نزلت قيل: يارسوؿ اهلل من

 مودهتهم.
 قاؿ: علي، وفاطمة، وأبنائهما.

أقوؿ: قاؿ الفخر الرازي ُب تفسًنه الكبًن ُب ذيل تفسًن آية اؼبودة ُب سورة الشورى. بعد 
نقل الرواية اؼبتقدمة عن صاحب الكشاؼ ما لفظو: فثبت أف ىوالء األربعة أقارب النيب 

 ، وإذا ثبت ىذا وجب أف يكونوا ـبصوصٌن دبزيد من التعظيم.صلى اهلل عليو وآلو وسلم 



 قاؿ: ويدؿ عليو )يعين إختصاصهم دبزيد التعظيم( وجوه:
[. ووجو اإلستدالؿ بو ما سبق.  23األوؿ: قولو تعاذل: ?إالَّ اْلَمَودََّة ُب اْلُقْرىَب?] الشورى: 

سبلـ ىم الذين يؤوؿ أمرىم يعين بو ما تقدـ من قولو قبل ذلك ُب أف آؿ ؿبمد عليهم ال
إليو، فكل من كاف أمرىم إليو أشد وأكمل كانوا ىم اآلؿ. وال شك أف فاطمة، وعلياً، 
واغبسن، واغبسٌن عليهم السبلـ كاف التعلق بينهم، وبٌن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 

 وسلم أشد التعلقات وىذا معلـو بالنقل اؼبتواتر. فوجب أف يكونوا ىم اآلؿ.

ثاِّن: ال شك أف النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاف وبب فاطمة عليها السبلـ. قاؿ ال
، وثبت بالنقل اؼبتواتر «فاطمة بضعة مين يؤذيين ما يؤذيها.»صلى اهلل عليو وآلو وسلم: 

عن النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو كاف وبب علياً، واغبسن، واغبسٌن عليهم السبلـ، 
ب على كل األمة مثلو لقولو تعاذل: ?واتِّبُعوُه َلعلَُّكم وإذا ثبت ذلك وج

[، ولقولو تعاذل: ?فَػْلَيْحَذِر الَِّذيَن ىُبَالُِفوَف َعْن أَْمرِِه?]النور:  158تَػْهَتُدوف?]اإلعراؼ:
[، ولقولو 31[، ولقولو: ?ُقل ِإْف ُكْنُتم ربُِبوَف اهلَل فاتَِّبُعِوِّن وُبببُكم اهلل?] آؿ عمراف:63
 [.21انو وتعاذل: ?َلَقد َكاَف َلُكم ُب َرُسوِؿ اهلل ُأْسَوة َحَسَنة?] األحزاب: سبح

الثالث: إف الدعاء لآلؿ منصب عظيم، ولذلك جعل ىذا الدعاء خاسبة التشهد ُب 
اللهم صل على ؿبمد وعلى آؿ ؿبمد، وبارؾ على ؿبمد وعلى آؿ »الصبلة، وىو قولو: 

حق غًن اآلؿ فكل ذلك يدؿ على أف حب آؿ ؿبمد  ، وىذا التعظيم دل يوجد ُب«ؿبمد.
 واجب.

 آية اؼبباىلة
. آية اؼبباىلة: وىي قولو تعاذل:?َفَمن َحاجََّك ِفيِو ِمْن بَػْعِد َما َجاَءؾ ِمن اْلِعلِم فَػُقل َتعاََلوا 3

 نَػْبَتِهل فَنْجعل لْعَنَة اهللُ َعلى َندُْع أَبْػَناَءنَا َوأَبْػَناَئُكم َوِنَسائَػَنا َوِنَساَئُكم وأَنْػُفَسَنا َوأَنْػُفسَنا ٍُبَّ 
 [.61اْلَكاِذِبٌن?]آؿ عمراف:

ىذه الواقعة التأرىبية اؽبامة رواىا اؼبؤرخوف، واؼبفسروف، واحملدثوف، وبيَّنت بوضوح مقاـ أىل 
البيت عليهم السبلـ. فلقد ورد أف وفداً من نصارى قبراف جاء ليحاجج الرسوؿ، ووباوره 



نعوا دبا وضحو ؽبم. فأمره اهلل جل شأنو دبباىلتهم ىو، وأىل بيتو ليعرفوا ُب نبوتو فلم يقت
صدؽ نبوتو فطلب الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم مباىلتهم، وأحضر معو اإلماـ علي، 

 «.إذا أنا دعوت فأمنوا.»واإلماـ اغبسن، واإلماـ اغبسٌن، وفاطمة، و قاؿ ؽبم: 
تؤللئة قاؿ: يا معشر النصارى إِّن ألرى وجوىاً لو فلما رأى أسقف قبراف ىذه األنوار اؼب

شاء اهلل أف يزيل جببلً من مكانو ألزالو هبا، فبل تباىلوا فتهلكوا، وال يبقى على وجو 
األرض نصراِّن إذل يـو القيامة. فقالوا: يا أبا القاسم، رأينا أف ال نباىلك، وأف نقرؾ على 

 دينك، ونثبت على ديننا.
فأبوا. « اؼبباىلة فأسلموا يكن لكم ما للمسلمٌن، وعليكم ما عليهم.فإذا أبيتم »قاؿ: 

فقالوا: ما لنا حبرب العرب طاقة، ولكن نصاغبك على أف ال «. فإِّن أناجزكم.»فقاؿ: 
تغزونا وال زبيفنا، وال تردنا عن ديننا على أف نؤدي إليك كل عاـ ألف حلة، وثبلثٌن درعاً 

والذي »وقاؿ النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم:  عادية من حديد. فصاغبهم على ذلك.
نفسي بيده، أف اؽببلؾ قد تدذل على أىل قبراف، ولو العنوا ؼبسخوا قردة، وخنازير 

والضطـر عليهم الوادي ناراً، والستأصل اهلل قبراف وأىلو حَّت الطًن على رؤوس الشجر، 
ا حاؿ اغبوؿ على النصارى كلهم حَّت يهلكوا.

َ
 «.وؼب

 شري: وقدمهم ُب الذكر على األنفس لينبو على لطف مكاهنم، وقرب مْنزلتهم...قاؿ الزـب

إذل أف قاؿ: وفيو دليل ال شيء أقوى منو على فضل أصحاب الكساء عليهم السبلـ، وفيو 
برىاف واضح على صحة نبوة ؿبمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم ألنو دل يرو أحد من موافق، 

 وـبالف أهنم أجابوا إذل ذلك..

 آية الصبلة
. آية الصبلة: ?إفَّ اهلَل َوَمبلِئَكتو ُيصلُّوَف َعَلى النيبِّ يَأَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا صلُّوا َعِليِو وَسلُِّموا 3

 [.56َتْسِليَماً?] األحزاب: 
أوجب اهلل تعاذل ُب ىذه اآلية الكريبة الصبلة على النيب وآلو، وقد أشار إذل ذلك الفخر 

ه فقاؿ: سئل النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم كيف نصلي عليك يارسوؿ الرازي ُب تفسًن 



قولوا اللهم صلِّ على ؿبمد وعلى آؿ ؿبمد كما صليت على إبراىيم وعلى »اهلل ؟.فقاؿ: 
آؿ إبراىيم، وبارؾ على ؿبمد وعلى آؿ ؿبمد كما باركت على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم 

ال تصلوا علّي الصبلة »ليو وآلو وسلم يقوؿ: والرسوؿ صلى اهلل ع«. إنك ضبيد ؾبيد.
 «.البرتاء. قالوا: وما الصبلة البرتاء؟ قاؿ: أف تصلوا علي، وال تصلوا على آؿ.

وُب الدر اؼبنثور للسيوطي أخرج عبدالرزاؽ، وابن أيب شيبة، وأضبد، وعبد بن ضبيد، 
ن مردويو عن كعب والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والرتمذي، والنسائي، وابن ماجة، واب

بن عجرة قاؿ: قاؿ رجل: يا رسوؿ اهلل أما السبلـ عليك فقد علمناه فكيف الصبلة 
قل: اللهم صلِّ على ؿبمد وعلى آؿ ؿبمد كما صليت على إبراىيم وعلى »عليك؟ قاؿ: 

 وال صبلة ؼبن ال يصلي على ؿبمد وآلو، قاؿ الشافعي:«. آؿ إبراىيم إنك ضبيد ؾبيد.
 القرآف أنزلو فرض من اهلل ُب

 من دل يصل عليكم ال صبلة لو
 

 يأىل بيت رسوؿ اهلل حبكم
 كفافكم من عظيم الشأف أنكم

 الفصل الثاِّن: أىل البيت ُب السنة
وأما السنة النبوية فقد ورد ُب حقهم ما ال نستطيع حصره. قاؿ السيد العبلمة اؼبؤرخ ؿبمد 

وايات الفقهاء اؼبتفق عليها ػ يعين ُب األحاديث اليت من ر »بن اغبسن الديلمي رضبو اهلل: 
أىل البيت عليهم السبلـ ػ ألف وستمائة وطبسة أحاديث، غًن ماذكره أىل البيت 

وشيعتهم رضي اهلل عنهم، منها ستمائة وطبسة وشبانوف حديثاً زبتص بعلي عليو السبلـ، 
تهم، وتسعمائة وعشروف زبتص بالعرتة عليهم السبلـ، كل واحد منها يدؿ على إمام

 «.وفضلهم على سائر الناس.
قلت: ولنورد من ىذا العدد الكبًن أربعة أحاديث كلها دالة على مكانة أىل البيت عليهم 

 السبلـ.



 حديث الثقلٌن
إِّن تارؾ فيكم ما إف سبسكتم »حديث الثقلٌن ىو قوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: 

ىل بييت. إف اللطيف اػببًن نبأِّن أهنما لن بو لن تضلوا من بعدي أبداً كتاب اهلل وعرتٌب أ
 « .يفرتقا حَّت يردا علّي اغبوض.

لقد ػبص النيب األعظم صلى اهلل عليو وآلو وسلم اؼبوقف لؤلمة قبل انتقالو للرفيق األعلى. 
والضفاء األنبية على ىذا التلخيص بٌّن الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو يوشك أف 

أنو موشك على اؼبوت، وقد أراد أف يلقي القوؿ على األمة حَّت ال يُدعى، فيجيب دبعىن 
تؤخذ على حٌن غرة فبل ذبد من تفرغ إليو بعد موت النيب. فبٌّن الرسوؿ بكل وسائل البياف 

أف اؽبدى لن يُدرؾ إال بالتمسك بالثقلٌن، وأف الضبللة ال يبكن ذبنبها إال بالتمسك 
اة من الضبللة. وما اقرتاف أىل البيت بالكتاب إال هبذين الثقلٌن فهما تأمٌن للهدى، وقب

دليل على وجوب اتباعهم، وقباة من سار على هنجهم، ولن يفارقوا الكتاب أبداً حَّت 
 تقـو الساعة.

 حديث السفينة
مثل أىل بييت فيكم  »حديث السفينة ىو قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: 

 «.لف عنها غرؽ وىوى. كسفينة نوح، من ركبها قبا، ومن زب
واؼبراد بتشبيههم بسفينة نوح أف من عبأ إليهم ُب الدين فأخذ فروعو، وأصولو عن أئمتهم 

اؼبيامٌن قبا من عذاب النار، ومن زبلف عنهم كاف كمن آوى يـو الطوفاف إذل جبل 
 ليعصمو من أمر اهلل غًن أف ذاؾ غرؽ ُب اؼباء وىذا ُب اغبميم والعياذ باهلل.

اولو ابن حجر اؽبيتمي إذ قاؿ: ووجو تشبيههم بالسفينة أف من أحبهم، وعظمهم وقد ح
شكراً لنعمة مشرفهم، وأخذ هبدى علمائهم قبا من ظلمة اؼبخالفات، ومن زبلف عن 

 ذلك غرؽ ُب حبر كفر النعمو، وىلك من مفاوز الطغياف.

 حديث باب حطة
إمبا مثل أىل بييت »حديث باب حطة ىو قولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ـباطباً الصحابة: 



فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها قبا، ومن زبلف عنها غرؽ، وإمبا مثل أىل بييت فيكم 
 «.مثل باب حّطة ُب بين إسرائيل من دخلو غفر لو.

 جعل ذلك الباب مظهراً من والوجو ُب تشبيههم عليهم السبلـ بباب حطة أف اهلل تعاذل
مظاىر التواضع عببللو، والنجوع غبكمتو، وهبذا كاف سبباً للمغفرة، وقد جعل انقياد ىذه 

األمة ألىل بيت نبيها، واالتباع ألئمتهم مظهراً من مظاىر التواضع عببللو، والنجوع 
 غبكمتو، وهبذا كاف سبباً للمغفرة. ىذا وجو الشبو.

 حديث النجـو
النجـو أماف ألىل السماء »ـو ىو قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: حديث النج

فإذا ذىبت النجـو من السماء أتى أىل األرض مايوعدوف. وأىل بييت أماف ألىل األرض 
 «.فإذا ذىب أىل بييت من األرض أتى أىل األرض مايوعدوف.

النجـو وضعت لئلىتداء، ووجو تشبيههم بالنجـو ، يدؿ على دالالت كثًنة من أنبها أف 
ورجوماً للشياطٌن؛ كذلك أىل البيت ىم أدالء الدين والساعٌن إليو والذابٌن عنو. ومنها 
أف بقاء أىل البيت ُب األرض مرتبط ببقاء النجـو ُب السماء ، وىنالك أكثر من داللة 

 يدركها القارئ اغبصيف.

 خاسبة
التمسك بأىل البيت عليهم  دؿ صبيع ما تقدـ من اآليات، واألحاديث على وجوب

 السبلـ.
وإذا أراد اإلنساف النجاة، واغبياة السعيدة فما عليو إال االستجابة لقوؿ اهلل، وقوؿ رسولو 

 صلى اهلل عليو وآلو وسلم ُب أىل البيت عليهم السبلـ.
م ِلَما وُبْييُكم?] األنفاؿ: قاؿ تعاذل: ?يأَ يػَُّها اّلِذْيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا هلِل ولِلرَُّسوِؿ ِإَذا َدَعاكُ 

24 .] 
وُب ىذا الكفاية ؼبن كاف لو قلب أو ألقى السمع وىو شهيد، وصلى اهلل وسلم على سيدنا 

 ؿبمد وعلى آلو الطيبٌن الطاىرين


